Website:
Januari 2016

INHOUD:
Gelukkig
Nieuwjaar
Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2016
Algemene
Ledenvergadering
11 februari 2016
Contributie
Wapenbroeders
2016
Toekomst van het
herdenken in
Tilburg
Agenda
Namens het bestuur

www.wapenbroederszuid.nl klik op Afd. Midden-Brabant.

Uitgave nr. 2016-01

GELUKKIG NIEUWJAAR
Het bestuur wenst u allen een
gelukkig en vooral een gezond
2016 toe. Hopelijk hebt u in de
familiesfeer kunnen genieten
van de afgelopen feestdagen en
van de jaarwisseling.
In het vorige jaar 2015 is er
veel gebeurd binnen onze
Afdeling Midden-Brabant. U kunt alles nog eens rustig nalezen op de
website van onze afdeling. Ook in de Nieuwsbrieven van het jaar 2015 treft u
veel informatie aan en eigenlijk zou u ook de foto’s niet moeten vergeten om
te bekijken.
Het nieuwe jaar biedt weer volop kansen. Het bestuur is al weer volop voor u
bezig om activiteiten te organiseren. In de bijgaande agenda kunt u bekijken
welke activiteiten zoal zullen gaan plaatsvinden. Onze eerste activiteit is de
Nieuwjaarsreceptie.
U doet uw bestuur geen groter plezier om de activiteiten zo veel mogelijk te
bezoeken.

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 9 JANUARI 2016
Op zaterdag 9 januari 2016 is
vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur weer de
gelegenheid om elkaar de beste wensen
toe te wensen. Het bestuur hoopt dat u en
uw evt. partner ook aanwezig zullen zijn
bij de Nieuwjaarsreceptie. Naast het
gezellig bijkletsen zal er ook weer een
grote loterij plaatsvinden, waarbij veel
prijzen en prijsjes te winnen zijn.
Meer informatie treft u aan in bijgevoegde uitnodiging. Mocht je iemand
kennen die veteraan of (oud) militair is en graag iets meer wil weten over onze
Bond van Wapenbroeders, neem die dan gerust mee naar onze
Nieuwjaarsreceptie.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 11 FEBRUARI 2016
Op 11 februari 2016 vindt de Algemene
Ledenvergadering van onze afdeling plaats.
Graag vragen wij al bij u de aandacht voor
deze vergadering. Uw aanwezigheid en
vooral uw inbreng bij deze jaarvergadering
wordt bijzonder op prijs gesteld.

Tijdens deze jaargadering zullen ook enkele Wapenbroeders het draaginsigne
ontvangen als gevolg van langdurig lidmaatschap van de Bond.

CONTRIBUTIE BOND VAN WAPENBROEDERS
Naar verwachting zal de contributie voor de Bond van Wapenbroeders per eind
januari 2016 worden geïncasseerd. Dit is eerder dan in voorgaande jaren.
Zoals vorig jaar vermeld zal het in verband met de hoge kosten niet meer
mogelijk zijn om uw contributie te voldoen door middel van een
acceptgirokaart. Indien uw contributie niet via een automatische incasso
voldoet, dan ontvangt u een nota thuis. U wordt geacht het bedrag zelf over te
maken naar de rekening van de Bond van Wapenbroeders in Leusden.

TOEKOMST VAN HET HERDENKEN IN TILBURG
Medio juni 2015 heeft onze Afdeling Midden-Brabant het initiatief genomen om
een bijeenkomst te beleggen met alle organisatie in de regio Tilburg, die zich
bezig houden met het organiseren van herdenkingen. Daaruit is een soort
werkgroep voortgevloeid, die nadenkt over het organiseren van herdenkingen
in de toekomst in Tilburg.
De burgemeester verwoordde dat initiatief als volgt tijdens een door hem
georganiseerde bijeenkomst met alle besturen van de
herdenkingsbijeenkomsten in Tilburg: “Hoe houden wij de gedachten, ook in
de verre toekomst, aan herdenken vast”. De overweging daarbij is niet dat het
herdenken nu niet tot volle tevredenheid gebeurt wat hem betreft, maar dat
hij zich nadrukkelijk afvraagt hoe dat in de verdere toekomst gaat gebeuren.
Hij heeft ons uitgenodigd daar met hem over na te denken en te bezien of er
een meer gezamenlijke herdenking zou zijn te organiseren, die recht doet aan
de verschillende doelstellingen van de afzonderlijke besturen. Met deze
overweging in het achterhoofd heeft het bestuur besloten actief mee te willen
denken over een vervolg op zijn uitnodiging en samen met de gemeente en de
andere besturen na te gaan denken over een andere manier en opzet van
herdenken.
In een volgende nieuwsbrief zult hierover verder worden geïnformeerd.

AGENDA
De agenda 2016 is opgenomen in bijlage en te vinden op de website.

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter /
J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
PR-functionaris:
Email: schrijver30@zonnet.nl
Secretaris /
H.J. Kroes (Hans), Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876;
Veteranenhelper:
Email: hanskroes@home.nl
Penningmeester: A.C.A.A. van Belkom (Ad), Aagje Dekenpad 12, 5051GP Goirle; T: 013-5345552;
E-mail: ad.van.belkom@home.nl
Alg. Bestuurslid: G.F.M. Beerens, Heuvelring 188, 5038 CL Tilburg; T: 013-5455828

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA

Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant
www.wapenbroederszuid.nl klik op Midden-Brabant
Voorzitter / PR: J.C.M. Schrijver, Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle. T: 013-5345985; E: schrijver30@zonnet.nl
Secretaris: /
Veteranenhelper: H.J. Kroes, Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle. T: 06-10379876; E: hanskroes@home.nl
Penningmeester: A.C.A.A. van Belkom. Aagje Dekenpad 12, 5051 GP Goirle T: 013-5345552 ad.van.belkom@home.nl
Rekening: NL36 INGB 0001 7703 98 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Midden-Brabant

Uitnodiging
Het bestuur van de afdeling Midden-Brabant van de Bond van
Wapenbroeders nodigt u, uw overige bestuursleden en uw e.v.t.
partners graag uit om met ons het glas te heffen op een mooi en
voorspoedig 2016.
U bent van harte welkom op onze Nieuwjaarsbijeenkomst, die wordt
gehouden op zaterdag 9 januari 2016.
Locatie: Gebouw ‘Levensbouw’, Melis Stokestraat 40
(zijstraat Ringbaan Oost) in Tilburg.
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
Tenue: Wapenbroeders in Bondstenue (met batons)
Overigen: civiel.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT
Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg
De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand.

2016:
za

09 jan

14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie in Levensbouw

za

23 jan

14.00 uur

do

11 feb

19.30 uur

do

10 mrt

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst en Algemene Ledenvergadering
Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

di

15 mrt

19.00 uur

do

14 apr

19.30 uur

Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

ntb

mei

wo

04 mei

19.00 uur

Reünie tevens excursie Afdeling Midden-Brabant,
nader te bepalen.
Dodenherdenkingen in Goirle en Tilburg

do

05 mei

10.00 uur

Bevrijdingsdefilé in Wageningen

vr

13 mei

18.30 uur

vr

20 mei

10.00 uur

za

21 mei

11.00 uur

77e herdenking Alphense gesneuvelden en 72e herdenking
Poolse gesneuvelden
Reünie tevens Dag der Banieren op de Lt-Gen Bestkazerne in
Vredepeel
Herdenking Indië-monument Tilburg

zo

22 mei

12.30

Herdenking bevrijding in Gierle (B)

za

28 mei

14.00 uur

zo

29 mei

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Memorial Day Margraten

za

18 jun

10.00 uur

Limburgse Veteranendag in Roermond

za

25 jun

10.00 uur

Nederlandse Veteranendag in Den Haag

ma

15 aug

12.00 uur

Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Rovert

za

03 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument in Roermond

do

08 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

17 sep

11.00 uur

Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard

di

04 okt

19.00 uur

Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)

do

13 okt

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

zo

23 okt

16.00 uur

Herdenking van de bevrijding van Goirle

do

27 okt

11.00 uur

Herdenking van de bevrijding van Tilburg

za

29 okt

13.00 uur

Regionale Veteranendag in Kaatsheuvel

do

10 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

19 nov

14.00 uur

do

08 dec

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

wo

14 dec

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

